
 
Manta MH/4– Flerbruk Teknisk Redningshjelm. 

 
Bilde viser Manta MH/4 med sidefester og frontfeste(ekstrautstyr) 

               Spesifikasjoner: 
Godkjennelser: 

EN16471:2014 – Helmets for Wildland firefighting 

EN16473:2014 -  Helmets for Technical rescue 

EN12492:2012 – Mountaineering helmet 

PAS028:2002 – Marine safety helmet. (Also helmet to be used as a technical rescue helmet 

in water/flood environment.) 

Tested to FS/ATV/1 – Multi role quad bike helmet specification. 



 

 

Hjelmens slag beskyttelse i Joules:- 

 

Manta har en beskyttelse 

på 100 joules og rundt 

hele en slag beskyttelse 

på hele 90 Joules. 

 

 

 

 

 

Manta innside 

 

Manta har utskiftbar innmat for 

enkelt vedlikehold og rengjøring. 

Svettebånd I pannen og komfort 

puten på toppen er laget av 

kjølende Wicken i pustende 

materiale for å holde hjelmen kald I 

varmt vær.  

 

 



 

 

 

 

 

Hakestropp 

Firepunkts Nomex hakestropp naglet til skallet med utløsende spenne. Spenne har retro 

reflekterende klistremerke som Utløser indikator. 

 

VENTILASJON 

 

Manta hjelm er støpt med store ventilasjonshull på 

hver side av toppen av hjelmen for å slippe varme 

ut av hjelmen. 

 

 

 

Selvlysende ventil deksler 

og sidepaneler. 

Manta hjelm er utstyrt med selvlysende 

ventilasjons deksler som standard som 

lyser i mørket. Ventilen deklsene 

kommer i et stort utvalg av farger. Det 

kan også utstyres med selvlysende 

sidepaneler for å øke synligheten av 

hjelmen i mørket. 

 

 

Vekt / Mål 

Vekt: 580 gram 

Lengde:274mm 

Brede:225mm 

Høyde:160mm 

 

Materialer: 

Skall/ side panel: ABS 

Innside : EPS 

Nagler/knotter:  Alle metalldeler 

er enten messing eller Marine 

godkjent rustfritt stål. 

 



Reflekterende tape. 

Manta hjelmen leveres med sølv reflekterende SOLAS godkjent tape som standard for å øke 

synligheten. Disse kan leveres i andre farger etter ønske. 

Logo. 

Manta hjelm kan leveres med logo ' s/emblemer på hjelm og også sidepaneler. 

Visir. 

 

 

Manta hjelm leveres med en 

invendig øyne beskyttelse 

som standard testet til 

EN166. Impact F.  Visirer er 

tilgjengelig i klar, sotet, 

oransje. 

Hjelmen har også side knotter 

for å feste eksterne 2mm 

polykarbonat Marine visir, full 

eller halv lengde, klar eller 

sotet. 

mm industriell klart 

polykarbonat visir, rustfritt 

stål mesh visir og skyggelagt 

visir kan monteres på 

hjelmen  

 

Feste for hørselvern/kommunikasjon. 

Manta hjelm er støpt med 28mm spor som passer MSA Sordin hørselvern. Overgang gjør at 

alle fabrikater passer. 

 

Side og front fester 

Som ekstrautstyr kan taktiske sidefester og frontfeste leveres. 

 


